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พะเยา น่านใต้ นาน้อย นาหมื่น
เดินทาง : อาทิตย์ที่ 15 - พฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563

1) อาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563
กรุงเทพฯ – พะเยา
06.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที่ หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาฯ ริมถนนอังรีดนู งั ต์
เจ้าหน้าที่ชยั ทัวร์คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
06.30 น. เดินทางสูจ่ งั หวัดพิษณุโลก โดยรถบัสปรับอากาศ
บริการอาหารเช้า เครื่องดื่ม ชา กาแฟ และผลไม้ ทักทายสนทนาตามประสาคนกันเอง
อาหารกลางวันที่....ร้านครัวเจ๊โชค พิษณุโลก
หลังอาหารเดินทางสูจ่ งั หวัดพะเยา
อาหารค่าที่ .....ร้านถ้วยก๋าไก่
ที่พกั โรงแรมกรีนฮิลล์ พะเยา หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน)

ใบอนุญาติฯ เลขที่ 11/461

2) จันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563
พะเยา
06.00 น. อรุณสวัสดิ์... นาท่านนั่งเรือเดินทางสู่ วัดติโลกอาราม พระอารามหลวงในรัชสมัยพระเจ้าติโลกราช
กษัตริยล์ า้ นนาลาดับที่ 9 แห่งราชวงศ์มงั ราย สร้างขึน้ ระหว่างปี พ.ศ. 2019 - 2029 ปั จจุบนั ตัววัดจมอยู่ใต้กว๊านพะเยา
ยกเว้นส่วนยอดพระธาตุท่โี ผล่พน้ นา้ ขึน้ มา สักการะพระพุทธรูปหินทรายหลวงพ่อศิลากว๊านพะเยา แล้วกลับสูฝ่ ่ ัง
ร่วมทาบุญใส่บาตรยามเช้าบริเวณริมกว๊านพะเยา
อาหารเช้าที่โรงแรม
หลังอาหาร ชม วัดอนาลโยทิพยาราม วัดงามเมืองพะเยาบนดอยบุษราคัม สร้างโดยพระอาจารย์ไพบูลย์ สุมงั คโล
ขณะนัน้ ท่านอาศัยอยู่ท่วี ดั รัตนวนาราม ได้เห็นเป็ นแสงของทรายทองอยู่อีกฟากหนึ่งของกว๊านพะเยาและไหลลงสู่
เบือ้ งล่างซึ่งเป็ นที่ตงั้ ของดอยบุษราคัมนั่นเอง หลังจากนัน้ ท่านได้สร้างเป็ นที่พกั ปฏิบตั ิธรรม และสร้างสิ่งต่างๆเพิม่ ขึน้
นับเป็ นวัดสาคัญแห่งหนึ่งที่ควรไปกราบนมัสการ ชม วัดศรีโคมคา กราบสักการะพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนองค์ใหญ่
ที่สดุ ในล้านนา และชมงานจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถริมกว๊านพะเยา ที่มีลวดลายงดงามวิจิตรฝี มือการวาดโดย
อ.อังคาร กัลยณพงศ์ ศิลปิ นแห่งชาติดา้ นกวีนิพนธ์
อาหารกลางวันที่...ร้านชิดลมชมกว๊าน
เดินทางสู่ โบราณสถานเวียงลอ เมืองโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์จากหลักฐานที่พบซึ่งมีทงั้ ชัน้ ดินกาแพงเมือง
โบราณสถาน โบราณวัตถุ อาทิ ภาชนะดินเผา กาไลสาริด เครื่องมือเหล็ก โครงกระดูกมนุษย์ ฯลฯ
นาท่านนั่งรถมอเตอร์พว่ งข้างชม สถานที่สาคัญโดยรอบและรวมถึงวิถีชีวิตของชุมชน การประกอบอาชีพต่างๆและอุดหนุน
สินค้าของชุมชน สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสูอ่ าเภอเมืองพะเยา
อาหารค่าที่ ....

3) อังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563
อาหารเช้าที่โรงแรม

พะเยา – น่าน

ออกเดินทางสูจ่ งั หวัดน่าน
อาหารกลางวันที่ .......
เดินทางสูอ่ าเภอท่าวังผา นาท่านชม วัดศรีมงคล เป็ นวัดที่อนุรกั ษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นไว้ได้เป็ นอย่างดี มีทิวทัศน์ท่ี
สวยงามเป็ นธรรมชาติและเป็ นจุดที่สามารถมองเห็นวิวยอดดอยภูคา นอกจากนั้นภายในวัดยังได้ตกแต่งสถานที่มีมมุ ให้
ท่านได้ถ่ายรูปและมีรา้ นกาแฟวิวหลักล้าน เป็ นกาแฟที่ปลูกในจังหวัดน่านไว้บริการท่านที่มาเยี่ยมเยือนอีกด้วย
จากนัน้ ไปชมสะพานไม้และลายผ้าที่ ลาดวนผ้าทอ เป็ นอีกหนึ่งร้าน เก๋ ไก๋ ติดริมนาข้าวแฝงไปด้วยบรรยากาศแบบไทลือ้
ดัง้ เดิม เมื่อได้เห็นต้องร้องว้าว!! จะซือ้ เครื่องดื่มซักแก้ว ไปนั่งเล่น นอนเล่น รับลมเย็น มองดูวิวนาข้าวและขุนเขาที่อยู่
เบือ้ งหน้าหรือจะถ่ายภาพเช็คอินกระท่อมปลายนา แต่ท่ีพลาดไม่ได้สาหรับสาวๆ ก็ผา้ ทอสวยแบบล้านนา ไทลีอ้ ในร้านก็มี
ให้เลือกซือ้ เลือกกันมากมายเลยจะบอกให้ สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสูต่ วั เมืองน่าน แวะเช็คอินที่ ร้านสเวนเซนส์
กาดน่าน เป็ นสาขาที่พิเศษที่มีการตกแต่งให้เป็ นรูปแบบท้องถิ่นของน่าน โดยการนาสถาปั ตยกรรมไทลือ้ มาใช้ ตัวอาคาร
เป็ นเรือนยกใต้ถนุ สูง ส่วนของชัน้ สองออกแบบเป็ นชานเรือนที่มีพนื ้ ที่น่งั แบบโตก และระเบียงด้านนอกกลางแจ้งไว้น่งั กิ น
ไอศกรีม
อาหารค่าที่ .......
ที่พกั ... โรงแรมเวียงแก้ว หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน)

4.) พุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563
อาหารเช้าที่โรงแรม

นาน้อย นาหมื่น เสาดินนาน้อย

เปลี่ยนพาหนะเป็ นรถตูป้ รับอากาศเดินทางสูบ่ า้ นนาหมื่น นาชม วัดบ่อแก้ว เป็ นวัดที่สร้างด้วยศิลปะแบบล้านนา ภายใน
วัดมีพระอุโบถมีสีขาวทัง้ หลัง งดงามวิจิตรด้วยลวดลายแกะสลักปูนปั้นประดับกระจกสีใกล้กบั พระอุโบสถมีองค์พระธาตุ
บ่อแก้ว ซึ่งเป็ นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่บู า้ นคูเ่ มืองของอาเภอนาหมื่นมานาน นอกจากนีบ้ ริเวณกาแพงที่รายล้อมพระธาตุยงั มีภาพ
ลายปูนปั้นวีถีชีวิตของคนเมืองน่านในอดีตมีการลงสีเพิ่มเติมให้โดดเด่นขึน้ มาจากสีขาว ส่วนด้านหลังวัดเป็ นวิวของท้อง
ทุ่งนาซึ่งสีสนั เปลี่ยนไปตามช่วงฤดูกาล จากนัน้ เดินทางสูอ่ าเภอนาน้อย
อาหารกลางวันที่ ......นาน้อย
หลังอาหารเดินทางสูเ่ ขตอุทยานแห่งชาติศรีน่าน ชม ดอยผาชู้ มีลกั ษณะเป็ นผาหินขนาดใหญ่ตงั้ ตระหง่านกลางขุนเขา
เขียวขจีหลายแสนไร่ เป็ นสถานที่ ตัง้ เสาธงที่ยาวที่สดุ ในประเทศไทย ต้องร้องเพลงชาติ 12 จบกว่าจะเชิญธงชาติขนึ ้ สู่

ยอดเขา ซึ่งสายเสาธงมีความยาวกว่า 200 เมตร จากนัน้ ชม เสาดินนาน้อย ที่เกิดจากการกัดกร่อนทางธรรมชาติ
โดยลมและนา้ แหว่งเว้าเป็ นรูปทรงแปลกตา ดูแล้วงดงามมาก สมควรแก่เวลาเดินทางกลับเข้าตัวเมือง
นาท่านสักการะ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุค่บู า้ นคู่เมืองของชาวน่าน สันนิษฐานว่ามีอายุราว 600 ปี สร้างเพื่อบรรจุ
พระบรมสารีรกิ ธาตุซ่งึ ได้มาจากกรุงสุโขทัย กราบไหว้ขอพรตามอัธยาศัย
เลือกซือ้ ของฝากที่ ร้านจางตระกูล ร้านค้าขายของพืน้ เมืองมีช่อื ของจังหวัดน่าน ร้านนีส้ นับสนุนการทางานเสริมรายได้
ของท้องถิ่นมาตัง้ แต่อดีต โดยการรับซือ้ สินค้าจากชาวบ้านในช่วงนอกฤดูทานา
อาหารค่าที่..........

5.) พฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563
อาหารเช้าที่โรงแรม

น่าน - กรุงเทพฯ

เดินทางกลับ
อาหารกลางวันที่ ....อุตรดิตถ์
เดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ แวะซือ้ ของฝากตามความเหมาะสม
อาหารค่า....บริการอาหารกล่องบนรถ
20.00 น. ถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ รถจอดส่งที่คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนพญาไท
 เดินทางกลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจ
หมายเหตุ

กาหนดการนีอ้ าจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามเหตุการณ์และความเหมาะสม

อัตราค่าบริการ

17,500.- บาท
3,000.- บาท

ผูใ้ หญ่ ท่านละ
พักเดี่ยว เพิ่ม

*** สมาชิก 18 ท่าน / 1 บัส ***
อัตรานี้รวม

1. รถโค้ชปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
2. ที่พกั ตามรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
3. อาหารจัดเลีย้ ง พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม้
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
5. ทุนประกันอุบตั ิเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุท่านละ 500,000 บาท
6. มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชัยทัวร์
7. ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%
อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซักรีด
สิ่งอำนวยความสะดวกในรถ
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